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Een ritssluiting op je buik. Een wond na een plastische in-

greep. Een brandwond. Deze en andere littekens vragen 

om de professionele siliconenbehandeling van Dermatix. 

Bijna iedereen heeft wel ergens op het lichaam een lit-

teken. Maar omdat de meeste littekens nauwelijks storend 

zijn, staan we er vaak niet bij stil. 

Grotere littekens en littekens die voor iedereen zicht-

baar zijn, kunnen voor problemen zorgen, zowel fysieke 

klachten als psychische klachten kunnen het gevolg zijn. 

Hoe eerder je met de behandeling van een litteken begint, 

hoe groter de kans op een mooi resultaat. 

Zodra na een operatie of een ongeluk de wond gesloten is 

en de hechtingen zijn verwijderd, kan al begonnen worden 

met littekenbehandeling. De kans op een ontsierend en 

vervelend litteken wordt zo verminderd. Bij littekens die 

niet vanzelf verdwijnen en bijvoorbeeld verhoogd, rood of 

pijnlijk zijn is behandeling met Dermatix siliconentherapie 

effectief door de drievoudige werking. Bestaande litte-

kens kunnen vaak goed behandeld worden en substantiële 

verbetering laten zien. Het beste resultaat wordt bereikt bij 

verse littekens, dat wil zeggen littekens van niet meer dan 

2 jaar oud.

Wat is Dermatix 

Dermatix is een siliconentherapie om ontsierende en 

vervelende littekens als gevolg van operaties, brandwonden 

en andere verwondingen te voorkomen dan wel te behan-

delen. Dermatix is een medisch hulpmiddel dat effectief is 

voor zowel het voorkomen als behandelen van littekens. 

Dermatix kun je makkelijk en pijnloos thuis aanbrengen op 

het litteken. Siliconentherapie is de meest gebruikte vorm 

van littekenbehandeling. 

Dermatix maakt littekens vlakker, zachter en minder 

zichtbaar. Daarnaast vermindert het de roodheid, pijn 

en jeuk van het litteken. Dermatix is zeer geschikt voor 

zichtbare en beweegbare lichaamsdelen. 

Dermatix is verkrijgbaar als Dermatix siliconengel 

en Dermatix siliconenpleisters.

Dermatix

Dermatix is verkrijgbaar bij uw apotheek.

Lees voor gebruik de bijsluiter. 

Voor meer informatie:

Meda Pharma BV

Postbus 167, 1180 AD Amstelveen

Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen

Tel: 020-751 65 00; Fax: 020-751 65 01

Email: info@dermatix.nl

www.dermatix.nl

KOAGKAG-nr. 30-0110-0065

Code: 9115-22-0310

De voorDelen van Dermatix

•    Effectief bij de behandeling van bestaande 

littekens en het voorkomen van littekens

•   Maakt littekens vlakker, zachter, meer   

 elastisch en daardoor minder zichtbaar

•   Vermindert roodheid, jeuk en pijn van  

 het litteken

•    Dermatix is makkelijk in gebruik, overal op 

het lichaam toe te passen en is nauwelijks 

zichtbaar

Siliconentherapie 
met 3-voudige 
werking
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Dermatix siliconengel

Dermatix siliconengel is transparant, eenvoudig in gebruik 

en geschikt voor gewrichten en beweegbare delen van het 

lichaam. Je brengt de gel twee keer per dag in een dunne 

laag op het litteken aan. De gel droogt snel op. Wanneer 

de gel niet snel opdroogt, heb je waarschijnlijk teveel 

aangebracht. Verwijder de teveel aangebrachte gel. Over de 

gel kan make-up worden aangebracht of kleding worden 

gedragen. Dermatix siliconengel is verkrijgbaar in tubes van 

15 en 60 gram.

 

Dermatix siliconenpleisters

Er zijn twee soorten siliconenpleisters: de transparante 

Dermatix Silicone Sheet Clear, voor gebruik op zichtbare 

plaatsen en de Dermatix Silicone Sheet Fabric voor gebruik 

onder kleding. Dermatix Clear en Fabric Sheets zijn verkrijg-

baar in verschillende formaten.

Plak de pleister op het litteken en laat deze voor een goed 

resultaat minimaal 12 uur en maximaal 23 uur zitten. De 

pleister en het litteken moeten éénmaal per dag worden 

gereinigd met een milde zeep. Gebruik hiervoor geen 

vochtinbrengende zeep of zeep wat olie of lotion bevat. Een 

pleister kan 5 tot 6 weken gebruikt worden.

behanDelingsDuur Dermatix

De behandelingsduur is afhankelijk van het litteken. Het 

beste resultaat bereik je echter door de gel en/of de sheets 

voor minimaal twee maanden te gebruiken. Dermatix is 

verkrijgbaar bij uw apotheek.

hoe Werkt Dermatix? 

Dermatix heeft een drievoudige werking. Dermatix herstelt 

niet alleen de vochtbalans, maar kan ook de dieper liggende 

lagen van de huid beïnvloeden. 

1. Dermatix herstelt de vochtbalans  

De beschadigde huid is niet in staat een goede vochtbalans 

te onderhouden. Dermatix vormt een zuurstofdoorlatende, 

ademende laag op het litteken en zorgt voor herstel van de 

vochtbalans van de huid. Ontstekingsreacties zoals pijn, jeuk 

en roodheid worden zo verminderd.

2. Dermatix herstelt de structuur van de huid

Als een wond is ontstaan probeert het lichaam een 

infectie te voorkomen. Het lichaam wil daarom zo snel 

mogelijk het wondgat opvullen en beschadigde bloedvaten 

afsluiten om bloedverlies te beperken. Enige structuur ont-

breekt in dit proces. Hierdoor wordt vaak meer bindweefsel 

aangemaakt dan nodig, waardoor een verhoogd litteken 

ontstaat. Dermatix zorgt, door statische lading tussen 

Dermatix en de huid, dat het bindweefsel (collageen) 

ordelijk geplaatst worden. Resultaat: minder verdikking en 

zachter littekenweefsel.

Wat zijn littekens? 

Littekenvorming is een natuurlijk onderdeel van het 

genezingsproces en treedt op wanneer de huid zich 

herstelt na een ongeval, operatie of ziekte. 

Hoe meer de huid beschadigd is, hoe langer het duurt om 

te genezen en hoe groter de kans op een zichtbaar lit-

teken. Wanneer alleen de opperhuid is beschadigd, zullen er 

meestal geen littekens ontstaan. Littekens worden gevormd 

door littekenweefsel dat voor een groot deel uit bindweefsel 

(collageen) bestaat. 

Littekens kunnen niet alleen ontsierend zijn, ook pijn, jeuk 

en verkleuring zijn vaak genoemde klachten. Het duurt 

meestal 12 tot 18 maanden voordat een litteken afvlakt 

en vervaagt. Er zijn echter littekens die niet uit zichzelf 

vervagen, maar die donker of rood, dik of hard blijven. Soms 

veroorzaakt een litteken blijvend jeuk, pijn of roodheid. 

Behandeling met Dermatix is effectief om de klachten te 

verminderen. 

Er zijn verschillende soorten littekens, zoals hypertrofische 

en atrofische littekens en keloïden. Op onze website 

www.dermatix.nl vind je hier meer informatie over. 

3. Dermatix verbetert de kwaliteit van het collageen

Door de snelheid waarmee het wondgat wordt gedicht ont-

staat vaak teveel bindweefsel (collageen). Het collageen dat 

zich vormt is niet altijd van de juiste kwaliteit. 

Dermatix stimuleert het proces van de afbraak van dit eerst 

gevormde collageen. Hierdoor wordt het litteken vlakker en 

zachter.

behanDelen met Dermatix

Voor het best mogelijke resultaat begin je zo snel mogelijk 

met de behandeling van het litteken. De kans op een litte-

ken wordt hiermee verminderd. De behandeling kan gestart 

worden direct nadat een wond gesloten is en wanneer de 

hechtingen verwijderd zijn.  

Voor bestaande littekens wordt met een behandeling in het 

algemeen het beste resultaat behaald wanneer littekens 

vers zijn, dat wil zeggen niet meer dan 2 jaar oud. 

Dermatix maakt de littekens vlakker, zachter, meer elastisch 

en daardoor minder zichtbaar. Daarnaast vermindert 

Dermatix de roodheid, jeuk en pijn van het litteken.

Drie soorten littekens.

1. Herstelt de vochtbalans     

2. Herstelt de structuur van de huid      

3. Verbetert kwaliteit van collageen

Drievoudige werking

Litteken 

Dermatix 
Silicone Gel

Stratum
Corneum

Keratinocyten

Collageen

Fibroblast
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